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Ændringsforslag  1 

Martin Häusling, Max Andersson 

for Verts/ALE-Gruppen 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

for GUE/NGL-Gruppen 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

for EFDD-Gruppen 

Karin Kadenbach 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenter og planteforædleres rettigheder 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt -1 (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  -1. konstaterer, at de synspunkter, som 

Parlamentet gav udtryk for i sin 

beslutning af 10. maj 2012, hvori det 

forfægtede landbrugernes ret til at bruge 

og forædle genetisk materiale og slog til 

lyd for en omfattende forædlerundtagelse, 

fortsat ikke er blevet adresseret; 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Martin Häusling, Max Andersson 

for Verts/ALE-Gruppen 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

for GUE/NGL-Gruppen 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

for EFDD-Gruppen 

Karin Kadenbach 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenter og planteforædleres rettigheder 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

1. udtrykker bekymring for, at den nylige 

afgørelse fra EPO's udvidede appelkammer 

i sag G2/12 (tomater) og G2/13 (broccoli) 

skal medføre, at EPO vil meddele flere 

patenter på naturlige egenskaber, som er 

indført i nye sorter ved hjælp af 

overvejende biologiske fremgangsmåder, 

såsom krydsning og udvælgelse; 

1. udtrykker bekymring for, at den nylige 

afgørelse fra EPO's udvidede appelkammer 

i sag G2/12 (tomater) og G2/13 (broccoli) 

skal medføre, at EPO vil meddele flere 

patenter på naturlige egenskaber, som 

forekommer i, eller planteegenskaber, 
som er indført i nye sorter ved hjælp af 

overvejende biologiske fremgangsmåder, 

såsom krydsning og udvælgelse; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Martin Häusling, Max Andersson 

for Verts/ALE-Gruppen 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

for GUE/NGL-Gruppen 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

for EFDD-Gruppen 

Karin Kadenbach 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenter og planteforædleres rettigheder 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til omgående 

at præcisere rækkevidden og fortolkningen 

af direktiv 98/44/EF, særlig artikel 4, 

artikel 12, stk. 3, litra b), og artikel 13, stk. 

3, litra b), med henblik på at skabe juridisk 

klarhed omkring forbuddet mod 

patentering af produkter, der er frembragt 

ved overvejende biologiske 

fremgangsmåder, og få præciseret, at 

forædling med biologisk materiale, der er 

omfattet af et patent, er tilladt; 

2. opfordrer Kommissionen til omgående 

at præcisere rækkevidden og fortolkningen 

af direktiv 98/44/EF, særlig artikel 4, 

artikel 12, stk. 3, litra b), og artikel 13, stk. 

3, litra b), med henblik på at skabe juridisk 

klarhed omkring forbuddet mod 

patentering af produkter, der er frembragt 

ved overvejende biologiske 

fremgangsmåder, samt af disse 

fremgangsmåder, og få præciseret, at 

forædling med biologisk materiale, der er 

omfattet af et patent, er tilladt; 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Martin Häusling, Max Andersson 

for Verts/ALE-Gruppen 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

for GUE/NGL-Gruppen 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

for EFDD-Gruppen 

Karin Kadenbach 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenter og planteforædleres rettigheder 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

3. opfordrer Kommissionen til at meddele 

sin kommende præcisering vedrørende 

patenterbarheden af produkter, der hidrører 

fra overvejende biologiske 

fremgangsmåder, til EPO, således at den 

kan anvendes som et supplerende 

fortolkningsbidrag; 

3. opfordrer Kommissionen til at meddele 

sin kommende præcisering vedrørende 

patenterbarheden af planteegenskaber og 

produkter, der hidrører eller kan hidrøre 

fra overvejende biologiske 

fremgangsmåder, til EPO, således at den 

kan anvendes som et supplerende 

fortolkningsbidrag; 

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Martin Häusling, Max Andersson 

for Verts/ALE-Gruppen 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

for GUE/NGL-Gruppen 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

for EFDD-Gruppen 

Karin Kadenbach 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenter og planteforædleres rettigheder 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 4 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

4. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre, at Unionen vil 

værne om den garanterede adgang til og 

anvendelse af materiale, der er frembragt 

ved overvejende biologiske 

fremgangsmåder, med henblik - i relevant 

omfang - ikke at gribe ind i praksis med at 

garantere en undtagelse for forædlere; 

4. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre, at Unionen vil 

værne om den garanterede adgang til og 

anvendelse af materiale, der er frembragt 

ved overvejende biologiske 

fremgangsmåder, med henblik - i relevant 

omfang - ikke at gribe ind i praksis med at 

garantere en omfattende undtagelse for 

forædlere; 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Martin Häusling, Max Andersson 

for Verts/ALE-Gruppen 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

for GUE/NGL-Gruppen 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

for EFDD-Gruppen 

Karin Kadenbach 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenter og planteforædleres rettigheder 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 5 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

5. opfordrer Kommissionen til at forfægte 

forbuddet mod patentering af overvejende 

biologiske fremgangsmåder i forbindelse 

med de multilaterale drøftelser om 

harmonisering af patentretten; 

5. opfordrer Kommissionen til at forfægte 

forbuddet mod patentering af overvejende 

biologiske fremgangsmåder og produkter 

heraf i forbindelse med de multilaterale 

drøftelser om harmonisering af 

patentretten; 

Or. en 

 

 


